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  منهج الطبراني في السكوت عن األحاديث المعلولة خالل كتابه المعجم األوسط

The Methodology of Imam Al Tabarani based on "Silence 

upon" on Hadith Al Malool in his book Al-Mujamul- Awsat 

  iiعبدالحميد خّروبالدكتور    iفضل الرحمن

Astract  
For the protection of Sayings of the Holy Prophet (S.AW), 

Allah Almighty created men who were the symbols of piety and 

knowledge. They wore bestowed with memories were 

exemplary. They introduced different fields of knowledge to 

protect Hadiths from every kind of errors, fabrications or 

amalgamations. One of the most prominent in these scholars of 

Hadith is "Imam Ahmad bin Suleiman Al Tabarani" who is 

famous for his three important collections of Hadith called 

Ma'ajem, especially Al-Mujamul- Awsat.Imam Tabarni was 

born in Tabaria Palestine on 260 Hijra and was died on 360 

Hijra.In this book, he has been discussed “Malool Hadiths" and 

has followed every hadith by a statement denoting is 

autheinticity. Sometimes he avoides comment on such type of 

Hadith. It is significant to discuss and analyze these Hadiths in 

order to know his reason of silence on these conversations.In 

this research paper, the methodology of Imam Al Tabarani on 

silence from hadiths Malool.actually Imam Al-Tabarani 

remained silent about those narrations where there exist rigns of 

weakness or otherwise there find some ignored or denouned 

narrators. 
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  ،نحمده و نصلی علٰی رسولہ الکريم

 أما بعد:
  1رييعن التحريف والتغ وظفهو حمأماالقرآن فساسيني للدين.أفإن القرآن والسنة النبوية املطهرة مصدرين  
  وأما السنة 
والعلل  هلا أئمة يذبون عنها الكذب, و خلق اهللا للقرآن, وتفصيل لألحكام إىل يوم القيامة. فسريت يفه

  "2رمحه اهللا: فهم حراس هلا يف األرض,كما أن املالئكة حراسا يف السمآء.قَاَل سفيان الثوريالظاهرة واخلفية ، 

                                                 

  الجامعة اإلسالمية العالمية إسالم آبادقسم الحديث الشريف وعلومه، الدكتوراه،بمرحلة  باحث   �

    الدين،الجامعة اإلسالمية العالمية إسالم آباد بقسم الحديث وعلومه كلية أصول شاركاألستاذ الم   ��



 ���� ���� ���� ���� ����        ديسمبر-يوليو        ۔۔۔۔۔منهج الطبراني في السكوت عن األحاديث المعلولة خالل كتابه         2 ،العدد5:المجلدتهذيب االفکار

208 

 

  "3رمحه اهللا: من الدين. قال عبداهللا بن املبارك هتصال اإلسناد ,وجعلو ايث بهتم علماء احلدقد او 
الفهم من ملك أهل احلفظ واخلربة و إال  ذلك على يطلع وأحيانا يأيت يف احاديث الثقات وهم وغلط ال

  .5رفها، وأدقها وأش من أجل أنواع علوم احلديث اإلسناد وعلم علل احلديث علم يعتربلذا و  .4الثاقب
الذي اشتهر مبعامجه الثالثة، الطرباين رمحه اهللا"  اإلمام أمحد بن سليمان"املربزين يف هذاالفن األعالم ومن 

فهو كتاب هام جداً،رتب فيه املؤلف أسامي شيوخه على حروف املعجم،ومجع فيه   وخاصة معجمه األوسط
  فهو يعد مصدراً أساسياً لعلل احلديث. ، الغرائب والفوائد 

 واليعّقب كل حديث ببيان ما وقع فيه من العلة، اإلمام الطرباين يذكر يف هذاالكتاب األحاديث املعللة،و و 
  ."يكاد يورد حديثا إال ويقول عقبه:"مل يروه عن فالن إال فالن، تفرد به فالن

وفيها كل .ابكالم ،بل سكت عنه اوهناك بعض األحايث ذكرها الطرباين يف كتابه ومل يتعرض هل
يف السكوت عن هذه األحاديث ،  هفهذا كله حيتاج للبحث والتقصي،ليعلم منهجفيس وعزيز ومنكر، ن

. وأسأل اهللا سأذكر يف حبثي هذا منهج الطرباين يف السكوت عن األحاديث املعلولةو وليتبني لنا سبب ذالك.
  وهو حسيب ونعم الوكيل.التوفيق 

  تعريف العلة لغة وإصطالحا

  العلة لغة
  :ادة (َعل) على ثالثة معانستعمل مت

  .6"العائق يَعوق"مبعىن  .1
 ن احلديث املعلول عاقته العلة عن تصحيحه والعمل به.ذلك ألو 

 .7"َعَلٌل بعد نـَْهلٍ "وهي الشربة الثانية، ويقال:  "الَعَلل"مبعىن   .2

عتل، وأعّله اهللا الِعلة بالكسر املرض. عل يَِعل وا"،قال حممد بن يعقوب الفريوزابادي:"املرض"مبعىن  .3
  .8فهو ُمَعّل وعليل، وال تقل: معلول. واملتكلمون يقولوا ولست منه على ثـََلجٍ 

ويسمونه واستعمال اسم املعلول للحديث حلن وخطاء عند بعض أهل اللغة واحملدثني ،كماقال النووي:"
  .9"وهو حلن ، املعلول

  .10لفهم آخرون وقالوا جبواز ذلك لهولكن خا

  صطالح أهل الحديثالعلة في إ

واحلديث .11هي عبارٌة عن أسباب خفية قادحة يف صحة احلديث، مع أن ظاهره السالمة منها
12هواحلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن ظاهرة السالمة منها املعلول

فظهر من هذا .
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العلة  ونستعملحملديثني يولكن االتعريف أن العلة هي ما تكون خفًية غامًضة،وأن تقدح يف صحة احلديث.
  .على كل سبب جارح قادح يف صحة احلديث سواء كان ظاهراً أم خفياً  واطلقيف ،عىن العاماملب
  13قال مقبل الوداعي: و

  مث بعدذلك قال:

وما قرأنا يف كتب املصطلح يف تعريف العلة أا سبب خفي .. إخل ؛ ال ينفي أم قد يُِعلون مبا علته "
  "14ن التعريف أغليب ال كليظاهرة ، ويكو 

الظاهرة وغريها موجود يف كتب األئمة ، قال ابن أيب حامت بعد ذكر احلديث األسباب ستعمال العلة يف ا و
  قال أيب :."من أذن فهو يقيم "

  "15هذا حديث منكر ، وسعيد ضعيف . وقال مرة : مرتوك احلديث"

ما قيد يف تعريف العلة باخلفي وغامض،  وخفي. و من هذا أن األئمة كانوا يعلون احلديث جبرح ظاهر فظهر
  فهذا قيد أغليب ال كلي كما قال مقبل الوداعي. واهللا أعلم.

  منهج الطبراني في السكوت عن األحاديث المعلولة
األحاديث املعللة عن شيوخه حسب ترتيب ، يذكر يف معجم األوسطرمحه اهللا  اإلمام الطرباين

ث ببيان ما وقع فيه من العلة، وأكثر ما يعلل به األحاديث هو ذكر تفرد يعّقب على كل حدي و ، املعجم
  ا.سكت الطرباين عن حكمه عليه الراوي يف احلديث، ولكن هناك أحاديث

األحاديث،بل يذكر احلديث يف كتابه هذا هذه وليس لإلمام منهج خاص يف السكوت عن 
 هعلته. وأحيانا يسكت عن احلديث يف معجم مث يذكره يف مقام أخر من كتابه هذا ويذكر،  ويسكت عنه

 أصال مث يذكر هذااحلديث يف معجمه الصغري ويبني علته.وأحيانا يسكت عن احلديث ومل يذكرعلته ،األوسط
مجيع حيتاج ألن يفهم منهج الطرباين يف السكوت عن هذه األحاديث  يف هذا الكتاب وال يف غريه.وهذا

يف األحاديث اليت سكت عنها يف حبثي هذا يف الكشف عن منهجه  تكتبو .وليتبني أمره وحكمه املعلولة
 املطالب التالية.

األول:يسكت اإلمام الطبراني عن الحديث في معجمه األوسط ،ثم يذكره في مقام أخر من  المطلب 

  كتابه ويحكم عليه.
مث يذكره يف  ويبني علتهعجم األوسط من امل أنه يذكر احلديث يف مقام رمحه اهللا الطرباين منهجمن 

فال يرى الضرورة إىل بيان علته  آخر ضعفه يف مقام ، وهذا ألنه ذكر سكت عنهمقام أخر من كتابه هذا وي
  قال الطرباين:  بني.مثالهالظاهر الضعفه  سببثانيا،ل
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،قَاَل: نا َجْعَفُر ْبُن النْضِر اْلَواِسِطي ، قَ " َقِفيثـََنا َمحَْزُة ْبُن َداُوَد الثـ ْبُن َعاِصٍم، َعْن َسِعيٍد َحد اَل: نا َعِلي
۔۔۔۔۔۔قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  ،اْجلَُرْيرِي، َعْن َأِيب َنْضَرَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللهِ 

16"  
قال و )2165لكن أخرجه يف املعجم األوسط برقم( هذااحلديث سكت الطرباين عن حكمه يف هذا املقام،و

كما قال، تفرد به علي بن عاصم عن  هوو احلديث عن سعيد اجلريري إال علي بن عاصم". مل يرو هذا"فيه
، وقال 17:ليس بشيءابن معني قالصدوق خيطئ.سعيد اجلريري ، وعلي ابن عاصم ابن صهيب الواسطي،

  .19، وقال ابن حجر:صدوق خيطىء، ورمي بالتشيع18النسائي مرتوك احلديث
، ورجال إسناده ثقات رجال الشيخني إال أن إسناده منقطع،فيه وله متابعة عند أمحد يف مسنده 

  زيد بن أسلم العدوي، وهو مل يسمع عن جابر.قال ابن معني :
  ".20رضي اهللا عنهما مل يسمع من جابر ،وال من أىب هريرة"

ويف اإلسناد محزة بن داود بن سليمان الثقفي األبلي،شيخ الطرباين ضعيف جدا.قال الدارقطين ال 
يقويه.  صحيحفاحلديث ذااإلسناد ضعيف جدا وليس له متابع وال شاهد.22.وقال بعضهم جمهول21شيء

  سكت عنه الطرباين يف هذا املقام لضعفه البني الواضح فيه.واهللا أعلم.و 
ولكن يذكره في المعجم ، الثاني:يسكت اإلمام الطبراني عن الحديث في المعجم األوسطالمطلب 

  الصغير ويحكم عليه فيه.

سكت عن بعض األحاديث املعلولة يف املعجم األوسط وال يذكر يمن منهج الطرباين أيضا، أنه 
بل يذكره يف كتابه"املعجم الصغري" ويذكرعلته فيه.وذلك ألن احلديث ، علته يف مقام أخر من كتابه هذا 

  مثاله:قال الطرباين:فيه خمالفة الثقات،معلول باجلرح يف الرواة أو 
ثـََنا حَ " َحد ْبِن رَاِشٍد اْلَواِسِطي قَاَل:نا احلََْسُن ْبُن َعِلي ،وِينِه ْبُن َجْعَفٍر  ،ِكيُم ْبُن َحيَْىي اْلَمتقَاَل: نا َعْبُد الل

،َعْن أَبِيِه،َعْن َأِيب قـََتاَدَة ْبِن رِ  َرِقيقَاَل: َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن ُسَلْيٍم الز اْلَمِديِين ۔۔۔۔قَاَل:، ْبِعي
23"  

  رواه يف املعجم الصغري وقال:لكن و عليه،ه حكم عنالطرباين سكت  هذا احلديث
"مل يروه عن سعيد بن عمرو إال عبد اهللا بن جعفر,واملشهور من حديث عامر بن عبد اهللا بن الزبري , 

  عن عمرو بن سليم"
يح،والد على ابن املديىن، ضعيف.قال حيىي عبد اهللا بن جعفر بن جن إسناده ضعيف جدا، و كما قال، هوو 

.وقال أبو حامت: منكر احلديث جدا ، حيدث عن 25.وقال النسائي:مرتوك احلديث24ءبن معني:ليس بشى
وفيه أيضا حكيم بن حيىي املثوثي، شيخ الطرباين، جمهول .26الثقات باملناكري ، يكتب حديثه ،وال حيتج به

  .27احلال
من الثقات ،مثل(مالك ، وعثمان بن أيب سليمان، وابن عجالن ، وابن  واملشهور ما رواه غري واحد

جريج ، وأيب العميس)عن عامر بن عبد اهللا،عن عمرو بن سليم الزرقي،عن أيب قتادة.وتابعه سعيد بن أيب 
) من طريق 543) (1/386أخرجه مسلم يف صحيحه (سعيد املقربي، عن عمرو بن سليم الزرقي،كما
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) و أَبو داود يف سننه 5996) (8/7نفي،وعبد احلميد بن جعفر، والبخاري يف صحيحه (ليث،وأَبو بكر احل
ثالثتهم(ليث،وأَبو بكر احلنفي،وعبد احلميد بن جعفر)عن سعيد بن .)من طريق الليث918)(1/241ويف (

  أيب سعيد املقربي،عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب قتادة.
أيب  من الثقات من غري واسطة بني عمرو بن سليم و احدو  أن الصحيح ما رواه غري فظهر من هذا

حكيم بن حيىي شيخ الطرباين،جمهول   إسناده، منها يفقتادة. وسكت الطرباين عن حكمه عليه من عدة أوجه
من  مجاعةخالف الثقات األثبات.املشهور ما رواه  فيه عبد اهللا بن جعفر بن جنيح ،ضعيف جدا. وو احلال.

  عبد اهللا،عن عمرو بن سليم،عن أيب قتادة.الثقات،عن عامر بن 
  .مجهول أوضعيففيه راو مختلط أو  الثالث:يسكت اإلمام الطبراني عن حكم على الحديثالمطلب 

من   ال يذكره يف مقام أخر من منهج الطرباين أنه أحيانا يذكراحلديث ويسكت عن حكمه عليه، و
ن ضعفه ظاهر فيسكت عن يكو ف، كذا ضعيفه وأخمتلط  أو، وذلك ألن يف إسناده راو جمهول كتابه

  قال الطرباين:مثاله: حكمه عليه.
 ثـََناَمحَْداُن ْبُن ِإبـْرَاِهيَم اْلَعاِمرِي َحد  ْمحَِن اْلَمْسُعوِديازُقَاَل: نا أَبُو َعْبِدالرقَاَل:نا َحيَْىي ْبُن احلََْسِن ْبِن فـُرَاٍت اْلَقز

،قَالَ قَاَل: نا اْحلَاِرُث ْبُن َحِصريَ  28َة، َعْن َأِيب َصاِدٍق، َعْن َربِيَعَة ْبِن نَاِجٍد، َعْن َعِلي"  
  هذااإلسناد سكت الطرباين عن حكمه عليه، وفيه احلارث بن حصرية األزدى.قال ابن عدى :

.وقال الدارقطىن:شيخ 29ههوأحد من يعد من احملرتقني بالكوفة ىف التشيع، وعلى ضعفه يكتب حديث"
وفيه محدان بن إبراهيم .31صدوق خيطىء،ورمى بالرفضوقال ابن حجر: .30عالتشي للشيعة يغلو ىف

وعبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكويف .32العامري،شيخ الطرباين،جمهول
  "33املسعودي، صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط من السابعة

  حيىي بن احلسن بن الفرات القزاز،ما وجدت من ترمجه. من روايته قبل اإلختالط أوبعده.وفيه وال يعلم هل هذا 
اإلسناد أن بعض رواة هذااإلسناد ضعفاء وبعضهم جماهيل،وليس له متابع و ال  فظهر من دراسة هذا

  الشاهد، فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف،وضعفه بني وظاهر فسكت الطرباين عن حكمه عليه.
  الرابع:يسكت اإلمام الطبراني عن الحديث الذي فيه راو منكرالحديث.ب المطل

فيه راومنكر احلديث أوشديد عليه،و  من منهج الطرباين أنه يذكر احلديث ويسكت عن حكمه
  قال الطرباين:، ومثاله.الضعف

 ثـََنا َخَلُف ْبُن احلََْسِن اْلَواِسِطي ُد ْبُن ِإبـْرَاِهيمَ ، َحد قَاَل: نا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعِن  قَاَل: نا ُحمَم اِميالش
، َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َأِيب قـََتاَدَة، َعْن أَبِيِه،قَاَل: قَاَل َرُسولُ  هِ  اْألَْوزَاِعي۔۔۔الل

34"  
  احلديث. قال  منكر،اهيم بن العالء الشامى حممد بن إبر فيه اإلسناد سكت الطرباين عن حكمه عليه، و  هذا

  الدارقطىن:



 ���� ���� ���� ���� ����        ديسمبر-يوليو        ۔۔۔۔۔منهج الطبراني في السكوت عن األحاديث المعلولة خالل كتابه         2 ،العدد5:المجلدتهذيب االفکار

212 

 

.ويف اإلسناد سويد بن 37منكر احلديث وقال ابن حجر:.36. وقال ابن حبان: يضع احلديث35بكذا"
.وقال النسائى : 38ثعبد العزيز بن منري السلمى،ضعيف جدا.قال أمحد بن حنبل:مرتوك احلدي

  "40سعةمن كبار التا ضعيف جدا وقال ابن حجر:.39فضعي
فظهر أن هذااإلسناد فيه رجاالن ضعيفان جدا، اليقبل تفرد مها وال يفيده متابعة والشاهد.ولذا سكت 

  الطرباين عن حكمه عليه.
  الحديث الذي في إسناده راو متروكالطبراني  عن حكم على اإلمام الخامس:يسكت المطلب 

ذي فيه راو مرتوك وضعفه بني من منهج الطرباين رمحه اهللا أنه يسكت عن حكم على احلديث ال
  قال الطرباين:وال يلتبس على القاري.مثاله.

ثـََناَرَجاُء ْبُن َأْمحََدْبِن َزْيٍداْلبَـْغَداِدي قَاَل: نا َأْمحَُد ْبُن َمِنيعٍ  َفاُر ، َحدَة الصقَاَل:نايُوُسُف ْبُن َعِطي
،َعْن أََنِس ْبِن َمالِ  ْيِميهِ  ،كٍ قَاَل:ناُسَلْيَماُن التـ41۔۔۔:قَاَل:قَاَل َرُسوُل الل"  

وهو مرتوك احلديث.قال  سكت الطرباين عن حكم هذااحلديث،ومداره على يوسف بن عطية الصفار
  :43ابن حجر،و 42النسائى

مرتوك احلديث.وقال ابن حبان:يقلب األخبار، ويلزق املتون املوضوعة باألسانيد الصحيحة،ال جيوز "
ه اخلطيب، ومل يذكر فيه ل أمحد البغدادي،شيخ الطرباين جمهول، ترجموفيه رجاء بن  44اإلحتجاج به

  "45جرح وال تعديل
  جمهول، فسكت الطرباين عن حكمه عليه. مرتوك، و راوفيه راو معلول ،و فاحلديث ذااإلسناد 

  راو لين الحديث. إسناده في ذيالطبراني عن حكم على الحديث الاإلمام السادس:يسكت المطلب 

من منهج الطرباين رمحه اهللا أنه يسكت عن احلديث الذي يف رواته لني ،وضعفه واضح 
  قال الطرباين:مثاله.وبني.

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعبَـْيِد اللِه الطْلِحي اْلُكوِيف،قَاَل:ناَجْعَفُر ْبُن ُمحَْيٍد " َعْن  ،َحد ، يقَاَل: نا يـَْعُقوُب اْلُقم
۔۔۔۔قَاَل:رِيََة، َعْن َجاِبٍر، ِعيَسى ْبِن َجا

46"  
، 47عيسى بن جارية األنصارى املدىن،لني احلديث.قال النسائيه ويف إسناد، الطرباين هذااحلديث سكت عنه

  :48وأىب داود
ه وفي. 50.وقال ابن حجر:فيه لني من الرابعة49منكر احلديث.وقال ابن عدى: أحاديثه غري حمفوظة"

  ". 51ويف،جمهول احلالعثمان بن عبيد اهللا الطلحي الك
راو جمهول، فاحلديث ضعيف جدا،  لني احلديث،ووفيه راو هذااإلسناد سكت الطرباين عن حكمه عليه ،

  كت الطرباين عن حكمه عليه.سوكان ضعفه بني وظاهر ، ف
  خره.آمجهولون من أوله إلى رواة  ذي في إسنادهحديث اللراني عن ابالسابع:يسكت اإلمام الطالمطلب 

ج الطرباين رمحه اهللا أنه يسكت عن األحاديث اليت رواته كلهم جمهولون ال يعرف حاهلم، من منه
  قال الطرباين:مثاله.و 
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" يٍق اْلَعمْبِن َعاِمِر ْبِن ِعَياِض ْبِن ُخمَر ْبُن ُمحَْيِد ْبِن اْلُمْسَتِنِري ْبِن ُحَذاِقي ثـََنا ُحَذاِقي قَاَل: َحد، ْخِميالل
َثِين  ِه َوُهَو َخاِلُد ْبُن ُموَسىَحدِه،  ، َأِيب ُمحَْيِد ْبِن اْلُمْسَتِنِري، َعْن َخالِِه َأِخي أُم َثِين َأِيب، َعْن َجد قَاَل: َحد

۔۔۔۔قَاَل:،  َعْن زِيَاَدَة ْبِن َجْهَورٍ 
52"  

أحد  هذااحلديث رو، ومل يهخر آاحلديث سكت الطرباين عن حكمه عليه،وفيه التفرد من أول اإلسناد إىل  هذا
حذاىف بن محيد شيخ الطرباين جمهول فيه  رجاله كلهم جمهولون ال يعرف حاهلم إال الصحايب. و غريه،
 وأبوه محيد بن املستنري،مل أجد من ترمجه. وخالد بن موسى أيضا جمهول ما وجدت من ترمجه.و .53احلال

اتل بن خالد بن زيادة بن جهور اللخمي،مل ون موسى بن ناتل بن خالد بن زيادة بن جهور اللخمي،مل أجده.
  .54قال اهليثمي:رواه الطرباين يف الثالثة، وفيه من مل أعرفهمأجده.

رواته كلهم  و ظاهر، ضعفهسكت عنه الطرباين ألن  هولعل، اإلسناد معلول جبهالة الرواة فاحلديث ذا
  جمهولون ، ومل يرو أحد غريه.

مجاهيل والضعفاء  رواته ضعفه بين و ذيال حديثي عن الالثامن:يسكت اإلمام الطبرانالمطلب 

  .ومعلول بالحديث المشهور
من منهج الطرباين رمحه اهللا أنه يذكر احلديث ويسكت عنه ألنه خمالف للثقات ورواته جماهيل 

  قال الطرباين:مثاله.والضعفاء، 
" َمْشِقي ثـََنا ُحَوْيُت بُن َأْمحََد ْبِن َحِكيٍم الد ْمحَنِ قَالَ  ،َحدقَاَل:ناِإْمسَاِعيُل ْبُن نَاِفٍع،َعْن  : نَاُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِدالر

۔۔۔قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  ،َجرِيرِْبِن َحازٍِم،َعْن َحازٍِم، َعِن احلََْسِن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 
55"  

يخ الطرباين،وهو جمهول هذااحلديث ذااإلسناد سكت الطرباين عن حكمه عليه،و فيه حويت بن أمحد ش
  وسليمان بن عبد الرمحن التميمى،صدوق خيطىء.قال النسائى :. 56احلال

وقال أبو حامت: سليمان أروى الناس عن الضعفاء، وعندي هو يف حد لو وضع له حديث  .57صدوق"
وقد أخطأ يف هذااحلديث فجعله عن احلسن عن أيب .59قال ابن حجر: صدوق خيطىء و .58 مل يفهم
  "هريرة.

وإمساعيل بن نافع ،ماوجدت من ترمجه.وحازم بن زيد أبو جرير بن حازم،ماوجدت من ترمجه.فاحلديث 
 ذااإلسناد ضعيف جدا.وخالفه اهلذيل بن بالل، فرواه عن نافع، عن أيب هريرة،كما أخرجه املروزي يف

  د بن سليمان.من طريق حيىي بن إسحاق،والعقيلي يف الضعفاء الكبريمن طريق سعي اجلمعة وفضلها
  قال رسول اهللاقال:عن نافع، عن أيب هريرةكالمها(حيىي بن إسحاق، وسعيد بن سليمان) عن اهلذيل بن بالل،

  "."من أتى اجلمعة فليغتسل
وقال ابن معني:  60كان ضعيفا يف احلديثقال ابن سعد: هو ضعيف جدا. مداره على اهلذيل بن بالل،و و

  .61ليس بشيء
 .كما أخرجه البخاري يف صحيحهمن ؓ◌عن نافع،عن ابن عمر واحد من الثقات ريشهور ما رواه غوامل
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من طريق أيب إسحاق. وأمحد يف مسنده  طريق مالك. ومسلم يف صحيحه من طريق ليث.وابن ماجة يف سننه
  نافع،عن ابن عمر،مرفوعا. )عنعبيد اهللاإسحاق،و  وعبيد اهللا.مجيعهم(مالك,وليث،وأب من طريق

بعضهم  ال يعرف حاهلم، وقد أخطأ الراوي يف  الطرباين و بعض رجاله ضعفاء وهذااحلديث رواه 
فسكت عنه الطرباين ومل حيكم عليه، ألن ضعفه بني وخولف فيه الثقات.والصحيح  جعله عن أيب هريرة.

  نافع عن ابن عمر.عن مارواه مجاعة من الثقات 
متروك ومعلول  إسناده راو متهم أوفي  ذيال حديثالتاسع:يسكت اإلمام الطبراني عن الالمطلب 

  هور.شبالحديث الم

من منهج الطرباين إذا كان يف اإلسناد راو مرتوك، وحديثه خمالف ملا رواه الثقات فهو يسكت عنه 
  قال الطرباين:مثاله.وال يلتفت إىل ذكر تعليله، 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َسياٍر اْلَواِسِطي قَاَل: نا َعْمُرو ْبُن عَ " قَاَل: نا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز  ،ْونٍ َحد
  "62َمَسَح َعَلى اْخلُفْنيِ ْعَبَة:"أَن َرُسوَل اللِه ْبِن رُفـَْيٍع، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن شُ 

كوىف،صاحب عاصم بن وفيه حفص بن سليمان األسدى أبو عمر البزاز الهذااحلديث سكت عنه الطرباين ، 
  ابن حجر:و ،65،ومسلم64وأمحد،63قال البخارى.مرتوك احلديثوهو  أىب النجود

وفيه سعيد بن حممد بن سيار الواسطي،جمهول احلال.ترمجه الذهيب، ومل يذكر فيه 66احلديث مرتوك"
  ".67جرًحا وال تعديًال 

املعجم الكبري وأبو داود  أخرجه الطرباين يفو رواه غري واحد من الثقات بأسناد صحيح غريها،كما 
من  من طريق حممد بن عبيد. والدارمي يف سننه يف سننه من طريق عبد العزيز بن حممد، وأمحد يف مسنده

من طريق عبد  من طريق إمساعيل ابن علية. والرتمذي يف سننه طريق يعلى بن عبيد. وابن ماجة يف سننه
  ق إمساعيل.الوهاب الثقفي. والنسائي يف السنن الكربى من طري

ستتهم (حممد بن عبيد، ويعلى بن عبيد،وإمساعيل ابن علية، وعبد العزيز بن حممد،وعبد 
املغرية بن شعبة:"أن رسول  الوهاب،وإمساعيل بن جعفر) عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن أيب سلمة،عن

جاء وعليه جبة كان إذا خرج يف بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد , وأمرين أن أتبعه بوضوء, فاهللا  
حفص بن هذااحلديث ذااإلسناد سكت الطرباين عن حكمه عليه ،ألنه منكر،فيه ......احلديث.شامية

  الطريق. هذا و صحيح ثابت من غريسليمان مرتوك احلديث، 
أوفيه ، إستمرتفرده إلى طبقات المتأخرة ذيديث الحعن الاإلمام الطبراني العاشر:يسكت المطلب 

  تفرد مطلق.

نهج الطرباين أنه يسكت عن احلديث الذي فيه التفرد ،واستمر التفرد إىل طبقات من م
  قال الطرباين:مثاله.املتاخرة،
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ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمرَ " ِه ْبُن َرَجاءٍ  َحدقَاَل: نا َعْبُد الل،  ،ْعِيباُد ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن الشقَاَل: أَنَا َمح
۔۔۔قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللهِ  ،ْرَدَة ْبِن نَِيارٍ َعْن َأِيب بُـ 

68"  
ضعيف.ضعفه ابن  فيه محاد بن شعيب احلماىن الكويف و ،روه أحد غري الطرباين ذا اإلسنادهذااحلديث مل ي

، وقال:فيه محاد .وبه أعل اهليثمي هذااحلديث72وقال أبو داود: تركوا حديثه.71، وأبوزرعة70والنسائي،69معني
صدوق فيه ضعف على كثرة  وهو .وفيه حفص بن عمر شيخ الطرباين،73، وهو ضعيف جدابن شعيب

خره، وليس له متابع آرواته من أول اإلسناد إىل  هفاحلديث سكت عنه الطرباين ،لتفرد.74حديثة
  والشاهد.فاحلديث ذااإلسناد منكر.

  نتائج البحث
  :البحث تتم التوصل إليها خالل هذاأهم النتائج اليت 

منهج خاص يف السكوت رمحه اهللا لطرباين لهتماما بالغا يف تفتيش األسانيد، وكشف العلل.ليس ام األئمة هتا
 سكت الطربايناألحاديث اليت األئمة األحاديث باجلرح الظاهر واخلفي مجيعا.علل عن األحاديث املعلولة.

تفرد  ااين عن األحاديث اليت فيهسكت الطرب ي.مرتوكة أومنكرة أو،،أكثرها ضعيفة  اعن حكمه عليه رمحه اهللا
 .فيها ضعفاء وجماهيل أو ،مطلق

  الحواشي والهوامش
 

  15:15احلجر ةسور  �

 أنقرة. –الناشر: دار إحياء السنة النبوية ،44شرف أصحاب احلديث:،د بن علي بن ثابتبو بكر أمحا  �
 م2010،داراحلديث القاهرة 241إلمام أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن،مقدمة يف علوم احلديث:ا  �
 120مقدمة يف علوم احلديث:  	

 الرياض. –مكتبة املعارف ،294: 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت  
  هـ1399دار الفكر،عام النشر: 12: 4معجم مقاييس اللغة،مادة:عل،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين  �
بريوت،  –دار العلم للماليني 1773: 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  �

 ه 1407
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 1035: 1القاموس احمليط،مادة:عل يعل،بن يعقوبجمد الدين أبو طاهر حممد ـ   �

 هـ 1426لبنان،الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بريوت 
دار  ،43:التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  

  ـ هـ  1405الكتاب العريب، بريوت ، 
 ه 1421بريوت -دار الكتب العلمية ،94: 1احملكم واحمليط األعظم ،أبو احلسن علي بن إمساعيل  ��
  471: 11لسان العرب إلبن منظور  ��
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 44التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث:  ��
 120مقدمة ابن صالح: ـ  ��
 123:املصدر السابق نفسه  	�
�
 اآلثَار للنشر َوالتوزيع، َصنعاءدار ،62غارة الفصل على املعتدين على كتب العلل:،بن هادي أبو عبد الرمحن مقبل   

 هـ 1425اليمن، 
 62املصدر السابق:  �� 

  ه 1427مطابع احلميضي، ،14: 2العلل البن أيب حامت،الرازي ابن أيب حامت  ��
  )3515( رقم حديث،األوسط للطرباين معجم  ��
�  235: 1الضعفاء الكبريللعقيلي  
 195: 2الضعفاء واملرتوكني إلبن جوزي  ��
 )4758(،رقم:403:تقريب التهذيب  ��
 )2088(، رقم10 :15ذيب الكمال للمزي  ��
 192: 1املغين يف الضعفاء للذهيب  ��
 )428(،رقم296:إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين،أليب الطيب نايف  	�
�
 )3540(رقم حديث،املعجم األوسط للطرباين  
 23: 5اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
 )330(،رقم62الضعفاء والرتوكون للنسائي:  ��
 23: 5اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
� )423(،رقم294إرشاد القاصي والداين:  
 )3543(املعجم األوسط للطرباين(رقم حديث  ��
 454: 2ل يف الضعفاء الرجالالكام  ��
 )104(م،رق24سؤاالت الربقاين للدارقطين:  ��
 )1018(،رقم145تقريب التهذيب:  ��
 300 :2تكملة اإلكمال---)425(،رقم295إرشاد القاصي والداين:  	�
�
 )3919(،رقم344تقريب التهذيب:  
 )3555(رقم حديث،املعجم األوسط للطرباين  ��
 )423(،رقم58سؤاالت الربقاين للدارقطين:  ��
 301: 2اروحني إلبن حبان  ��
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� )5698(،رقم466تقريب التهذيب:  
  152: 2الضعفاء الكبريللعقيلي  �	
 )259(،رقم50::الضعفاء والرتوكون للنسائي  �	
 )2692(،رقم260تقريب التهذيب:  �	
 )3594(رقم حديث،معجم األوسط للطرباين  �	
 )117(،رقم106الضعفاء واملرتوكون للنسائي:  		
	
  )7873(،رقم611تقريب التهذيب:  
 134: 3الثقات إلبن حبان  �	
 401: 9د للخطيبتاريخ بغدا  �	
 )3725(رقم حديث،معجم األوسط للطرباين  �	
	 )423(،رقم76الضعفاء واملرتوكون للنسائي:  

 )22 :589ذيب الكمال للمزي  �

 437: 6الكامل يف الضعفاء الرجال إلبن عدي  �

 )5288(،رقم438تقريب التهذيب:  �

  )649(،رقم416إرشاد القاصي والداين:  �

  )3511(م حديثرق،معجم األوسط للطرباين  	


 )345(،رقم249إرشاد القاصي والداين:  

  14: 6امع الزوائد للهيثمي  �

  )3533(رقم حديث،معجم األوسط للطرباين  �

  941: 6تاريح اإلسالم  �

  12 :26ذيب الكمال للمزي  
  129: 4اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
  129: 4اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
 )2588(،رقم253تقريب التهذيب:  ��
  232: 7الطبقات الكربى إلبن سعد  ��
  364: 4الضعفاء الكبري للعقيلي  	�
�
  )3619(رقم حديث،معجم األوسط للطرباين  
  173: 3اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
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  540: 1الكىن واألمساء إلمام مسلم  ��
 )1405(،رقم172تقريب التهذيب:  ��
� 753 : 6تاريخ اإلسالم للذهيب  
 )3524(رقم حديث،وسط للطرباينمعجم األ  ��
 311: 1الضعفاء الكبري للعقيلي  ��
 )135(،رقم31:الضعفاء واملرتوكون للنسائي  ��
 142: 3اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت  ��
  )94(،رقم139سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين:  	�


